
 

 

 
 
 
 

บินตรงเชียงใหมMyanmar WOW!!Go Go!! 
ยางกุงหงสาวดีพระธาตุอินทรแขวน 

4วัน 3คืน โดยสายการบินแอรเอเชีย 

 เริ่มตนเพียง16,888.- 

รายการทัวร + ตั๋วเครื่องบิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กําหนดการเดินทาง  

วันท่ี 29 ธ.ค. 61 - 01ม.ค. 62 17,888.- 

 น่ังกระเชา สู พระธาตอินทรแขวน ยอดเขาไจกทีโยชมวิวแบบพาโนรามา (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพมา) 
 สักการะเจดียชเวมอดอว ณ เมืองหงสาวดี (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพมา) 
 นมัสการ เจดยีชเวดากอง ณ เมืองยางกุง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพมา) 
 ขอพรธุระกิจคาขายใหเจริญรุงเรือง พระสุริยัน-จันทรา 
 สักการะ พระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา ณ วัดไจกะเลาะ 
 สักการะพระเกศาธาตุ ขยับไดราวกับยังมีชีวิตอยูณ วัดบารมี 
 ขอพรเทพทันใจและเทพกระซิบ ท่ีเจดียโบตะทาวน 
 พักโรงแรมดี 4 ดาว อาหารเชาดเีวอร 
 เสิรฟอาหารบนเคร่ืองท้ังไปและกลับ พรอมนํ้าหนักสัมภาระไป - กลับ ทานละ 20 ก.ก. 
 กับอาหารรสเริศ ตลอดการเดินทาง  
 อรอยเดด็ในมื้อสดุพิเศษ!! กับเปดปกก่ิง สลัดกุงมังกร กุงแมนํ้ายางตัวโต 
 พิเศษสุด!! รับเทพทันใจทานละ1 องค 



 

 

วันท่ี 09 - 12 ก.พ. 62 16,888.- 

  

 

โปรแกรมการเดินทาง 

 

วันที่ 1 เชียงใหม - ยางกุง - หงสาวดี - พระราชวังบุเรงนอง- พระธาตุอินทรแขวน 
11.00 น. พรอมกันณทาอากาศยานนานาชาติเชียงใหมอาคารผูโดยสารขาออกช้ัน1 เคานเตอรสายการ

บินแอรเอเชียโดยมีเจาหนาที่คอยใหการตอนรับอํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางใหกับ
ทุกทาน 

13.15น. ออกเดินทางสูกรุงยางกุงโดยสายการบินแอรเอเชียเท่ียวบินท่ีFD802 
(มีบริการอาหารและนํ้าดื่มบนเครื่อง) 

13.45น. เดินทางถึงทาอากาศยานมิงกาลาดงกรุงยางกุงผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเปนที่เรียบรอยแลว 
นําทานเดินทางสูเมืองหงสาวดี(เวลาทองถ่ินท่ีเมียนมารชากวาประเทศไทยครึ่งช่ัวโมง) 

บาย เดินทางถึง เมืองหงสาดี นําทุกทานชม พระราชวังบุเรงนอง
สรางข้ึนในป พ.ศ. 2109 เพื่อใชเปนศู นยกลางทางการ
ปกครองและใชออกวาราชการ ป พ.ศ. 2142 ในสมัยพระเจา
นันทบุเรง ซึ่งพระราชวังเดิมน้ันเคยเปนที่ประทับของสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช เมื่อคร้ังยังทรงพระเยาวและถูกจับเปนตัว
ประกัน มีการคนพบเสาและกําแพงเดิมที่ ถูกฝงอยู ในดิน 
รัฐบาลพมาจึงไดทําการขุดคนและสรางพระราชวังบุเรงนองข้ึนมาใหม โดยถอดแบบจากของเดิม 

 นําทานออกเดินทางสูคิมปูนแคมป(เชิงเขาไจกโท)โดย
รถบรรทุก 6 ลอ ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง ระหวาง
ทางทานจะเห็นแมนํ้าสะโตง ซึ่งเปนแมนํ้าที่มีความสัมพันธกับ
พระนเรศวรมหาราช พระองคสามารถยิงพระแสงปนขามแมน้ํา
ที่กวางใหญน้ีไปตองแมทัพพมา จนไดรับชัยชนะถึงคิมปูน
แคมป หยุดพักเปลี่ยนรถเปนรถบรรทุกหกลอข้ึนบนภูเขาไจก
โท  

 

เสนทางการเดินทาง 

 โปรแกรมเดินทาง เชา เท่ียง คํ่า โรงแรมที่พัก 

1 
เชียงใหม - ยางกุง - หงสาวดี - พระราชวังบุเรงนอง-น่ังกระเชาขา
ข้ึน 1 ขา -พระธาตุอินทรแขวน(FD802 : 13.15-13.45)        

YOE YOEHOTEL 
หรือเทียบเทา 

2 
อินทรแขวน - วัดไจคะวาย - พระราชวังบุเรงนอง - เจดียชเวมอว
ดอว - พระนอนชเวตาเลียว - เจดียไจปุน - วัดไจกะเลาะ - ยางกุง - 
พระมหาเจดียชเวดากอง - พระสุริยันจันทรา 

      
BEST WESTERN  

GREEN HILL 
หรือเทียบเทา 

3 เจดียโบตะทาวน - วัดงาทัตจี - พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี - สกอต
มารเก็ต       

BEST WESTERN  
GREEN HILL 
หรือเทียบเทา 

4 ยางกุง - วัดบารม-ีเชียงใหม(FD803 : 14.45-16.30)      

**หมายเหตุ : 
- รายการนี้ไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ  
-รายการนี้ไมรวมคาทิปหัวหนาทัวรจากเมืองไทย (ตามความพึงพอใจในการบริการ) 



 

 

 จนถึงสถานีกระเชาไฟฟา นําทุกทานน่ังกระเชาขึ้นสูพระธาตุ
อินทรแขวนเพ่ือใหลูกคาไดชมทัศนียภาพความสวยงามจาก
มุมสูงแบบพาโนรามา ใชเวลาประมาณ 10 นาที (รวมคา
กระเชาขาข้ึนแลว)  
**หมายเหตุ ในกรณีกระเชาปดหรือสภาวะอากาศ รวมถึงเหตุ
สุดวิสัยตางๆ ที่ไมสามารถควบคุมและคาดการณลวงหนาได 
ทางบริษัทฯจะเปลีย่นเปนข้ึนรถบรรทุกแทนโดยสงวนสิทธ์ิการคืนเงินทุกกรณ*ี* 

 ถึงปลายทางของสถานี นําทุกทานเดินเทา 10 นาที ไปยังพระ
ธาตุ เชิญชมทัศนียภาพงดงาม ต่ืนตาต่ืนใจกับพระธาตุอินทร
แขวน(ซึ่งอยูใกลที่พักมากใชเวลาเดินเพียง 10 นาที)พระธาตุ
อินทรแขวน ตั้งอยูที่เมืองไจโท อําเภอสะเทิม เขตรัฐมอญของ
ประเทศพมา อยูบนยอดเขา เหนือระดับน้ําทะเล 3,615 ฟุต มี
ลักษณะเดนเปนกอนหินสีทองขนาดใหญ ต้ังอยูบนหนาผาสูง
ชันอยางหมิ่นเหม เหมือนจะหลนและทาทายแรงดึงดูดของโลกโดยไมตกลงมา นับเปน 1 ใน 5 สิ่ง
ศักดิ์สิทธ์ิ ที่ชาวพมาตองไปสักการะ   และยังเปนพระธาตุประจําปจอ ที่คนเกิดปน้ีตองไปนมัสการ
สักการะคร้ังหน่ึงในชีวิต 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ําณหองอาหารภายในโรงแรมท่ีพัก 

 

หลังอาหารเย็นเชิญทานไปสักการะพระธาตุ ตามอัธยาศัย 
นมัสการ เทพทันใจพระธาตุอินทรแขวนซึ่งเปน นักพรตที่มี
ความศักดิ์สิทธอีกแหงหน่ึง ทานสามารถน่ังสมาธิหรือสวดมนต
ไดตลอดคืน ถาจะสักการะกลางแจงเปนเวลานานบริเวณ
ระเบียงที่ยื่นสูพระเจดียไจโท  ควรเตรียมเส้ือกันหนาว  หรือ
กันลม หรือผาหม ผาพันคอ เบาะรองน่ังเพราะพ้ืนที่นั่งมีความ
เย็นมาก พระเจดียองคนี้เปดตลอดคืน  (แตประตูเหล็กที่เปดสําหรับบุรุษที่เขาไปปดทององคเจดียเปดถึง
เวลา 22.00น.)พระธาตุอินทรแขวนน้ี เปนที่มาและแรงบันดาลใจของกวีซีไรส ป พุทธศักราช 2534 
มาลา คําจันทร ที่แตงวรรณกรรม เร่ือง “เจาจันทผมหอม   นิราศพระธาตุอินทรแขวน” 

ท่ีพัก โรงแรม : YOE YOEHOTEL หรือระดับเทียบเทา 

  

วันที่2 
อินทรแขวน - วัดไจคะวาย - พระราชวังบุเรงนอง - เจดียชเวมอวดอว - 
พระนอนชเวตาเลียว - เจดียไจปุน - วัดไจกะเลาะ - ยางกุง - พระมหา
เจดียชเวดากอง - พระสุริยันจันทรา 

เชาตรู เชิญทานสักการะพระธาตุอินทรแขวนหรือถวายอาหารพระธาตุอินทรแขวน ทานจะพบกับบรรยากาศ
ยามเชาที่สดช่ืน ทิวทัศนงดงาม ความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวพมา สักการะส่ิงศักดิ์สิทธ์ิบนภูเขา 
ถายภาพและชมทัศนียภาพรอบ ๆ พระธาตุ พิสูจนความมหัศจรรยวาพระธาตุองคน้ีตั้งอยูไดอยางไร โดย
ไมลมหรือหลนลงมาการที่กอนหินสีทองวางหมิ่นเหมบนหนาผามานานนับพันป โดยเฉพาะเมื่อมองจาก
ดานลางขึ้นไปก็ดูคลายกับลอยอยูเหนือหนาผา ราวกับพระอินทรนําไปแขวนไวกลางอากาศนับเปน
อัศจรรยเจดีย 

เชา รับประทานอาหารเชาณหองอาหารภายในโรงแรมท่ีพัก 

 เก็บสัมภาระพรอมออกเดินทางกลับสูหงสาวดีตามเสนทางเดิม โดยรถบรรทุก 6 ลอ 

 นําทานตักบาตรพระสงฆกวา 1,000 รูป ที่  วัดไจคะวาย
สถานที่ที่มีพระภิกษุและสามเณรไป ศึกษาพระไตรปฎกเปน
จํานวนมาก เมื่อถึงเวลาเพลจะมีพระสงฆ สามเณรเดินแถวกัน
เขาสูหองฉันเพล ระหวางน้ันทานสามารถนําสมุด ปากกา 
ดินสอไปบริจาคที่วัดแหงน้ีได ณ วัดนี้นอกจากจะไดตักบาตร
แลว ทุกทานสามารถถวายปจจัย หรือ ถวายเขาสาร 



 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (กุงแมนํ้ายางคนละ 1 ตัว) 

บาย จากน้ันนําทานชมเจดียไจปุนซึ่งมีอายุมากกวา 500 ปเปน
พระพุธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญมีลักษณะเปนพระพุทธรูป
ปางประทับนั่งโดยรอบทั้ง  4 ทิศที่ มีความงดงามเป น
เอกลักษณของศิลปะแบบมอญประกอบดวยพระสมณะโคดม 
(ทิศเหนือ), พระโกนาคม (ทิศใต), พระกกุสันโธ (ทิศ
ตะวันออก)และพระมหากัสสปะ (ทิศตะวันตก)สรางโดยสี่สาว
พ่ีนองที่อุทิศตนใหกับพระพุทธศาสนาสรางพระพุทธรูปแทนตนเองและสาบานตนไมของแวะกับบุรุษเพศ
ซึ่งมีพระพุทธรูปองคหน่ึงไดเกิดพังทลายและไดมีการบูรณะใหมทําใหพระพุทธรูปองคนี้มีลักษณะ
สวยงามแตกตางไปจากองคอื่นๆ 

 

นําทานสักการะ พระเจดียชเวมอดอวเจดียน้ีเปนสัญลักษณ
แหงความรุงโรจนแหงหงสาวดี และนับเปน 1 ใน 5 ส่ิง
ศักด์ิสิทธ์ิของพมา คนไทยนิยมเรียกวา “พระธาตุมุเตา” 
ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา ซึ่งคร้ังกอนเปน
สถานที่ประกอบพิธีศักด์ิสิทธ์ิ กอนออกศึกของบูรพกษัตริย ใน
สมัยโบราณกาล ไมวาจะเปนกษัตริยมอญหรือพมา รวมทั้ง
พระเจาบุเรงนองดวย และเมื่อคร้ังสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระนางสุพรรณกัลยา ทรงประทับอยูใน
หงสาวดี ก็เคยเสด็จมานมัสการพระเจดียองคนี้ ยังเคยผานการพังทลายจากแผนดินไหวคร้ังใหญมาแลว
ถึง 4 คร้ัง ทําใหปลียอดของเจดียองคน้ีหกัพังลงมา แตดวยความศรัทธาที่ชาวเมืองมีตอเจดียองคน้ี จึง
ไดทําการสรางเจดียชเวมอดอวข้ึนมาใหมในปพ.ศ.2497 ดวยความสูงถึง 374 ฟุต (ตอนแรกที่สรางสูง 
70 ฟุต) นับเปนเจดียที่สูงที่สุดในพมา สวนปลียอดที่พังลงมาก็ไดต้ังไหวที่มุมหน่ึงขององคเจดียเพ่ือให
พุทธศาสนิกชนไดกราบไหวบูชาควบคูไปกับเจดียองคปจจุบัน  ทานจะไดนมัสการ ณ จุดอธิษฐานอัน
ศักดิ์สิทธ์ิและสามารถนําธูปไปคํ้ากับยอดของเจดียองคที่หักลงมาเพ่ือเปนสิริมงคล ซึ่งเปรียบเหมือนด่ัง
คํ้าจุนชีวิตใหเจริญรุงเรืองยิ่งขึ้นไป 

 

นําทานสักการะพระพุทธไสยาสนชเวตาเลียวเปนที่เคารพ
นับถือของชาวพมา มีความยาว 60 เมตร สูง 17 เมตร สรางข้ึน
โดยพระเจามิคทิปปะ ใน พ.ศ. 1537 ในสมัยมอญเรืองอํานาจ 
มีพุทธลักษณะงดงาม โดยจะวางพระบาทเหลื่อมพระบาทตาง
จากพระพุทธไสยาสนของไทยที่นิยมวางพระบาทเสมอกัน 
ดานหลังพระองคมีภาพวาดที่สวยงาม เมื่อคร้ังกอนพระพุธรูป
องคน้ีถูกปลอยใหทรุดโทรมจนกลายเปนเพียงกองอิฐทามกลางปารก จนถึงป พ.ศ. 2424 เมื่ออังกฤษ
สรางทางรถไฟสายพมา จึงไดพบพระนอนองคน้ี จากน้ันในป พ.ศ. 2491 หลังพมาไดรับเอกราชก็มีการ
บูรณปฏิสังขรณใหม โดยทาสีและปดทองใหม จนกลายเปนพระพุทธรูปที่สวยงามในปจจุบัน   อีกทั้งยัง
สามารถเลือกซื้อของฝาก อาทิ ไมแกะสลัก ไมจันทรหอม  ผาปกพ้ืนเมือง ผาพิมพเปนรูปตางๆ   

 จากนั้นเดินทางกลับสู เมืองยางกุง 

 

ระหวางทาง นําทุกทานนําทานแวะสักการะพระบรมรูปพระ
สุพรรณกัลยา ณ วัดไจกะเลาะวัดแหงนี้ เช่ือกันวาเปน
สถานที่ที่เก็บอัฐิของพระสุพรรณกัลยา โดยมีซุมรูปปนของพระ
นางเปนรูปสักการะดวยเร่ืองราวของพระนางไดเลือนหายไป
ตามกาลเวลานับ 400 ป เช่ือกันวาหลวงปูโงน ไดมาทําพิธี
ปลดปลอยดวงวิญญาณพระสุพรรณกัลยาและเหลานายทหาร
ไทยที่ถูกจองจําต้ังแตคร้ังเสียเสียสละพระองคเปนตัวประกันเพ่ือความสงบสุขของบานเมือง 



 

 

 

จากน้ันนําทานสักการะ พระมหาเจดียชเวดากองพระมหา
เจดียคูบานคูเมืองพมา เปนเจดียทองคําที่งดงาม ตั้งเดนเปน
สงาอยูกลางเมืองยางกุง มีความสูง 109 เมตร ประดับดวย
เพชร 544 เม็ด ทับทิม นิล และบุษราคัมอีก 2,317 เม็ด  มหา
เจดียชเวดากองมีทองคําโอบหุมอยูน้ําหนักถึง 1,100 กิโลกรัม 
โดยชางชาวพมาจะใชทองคําแทตีเปนแผนปดองคเจดียไว
รอบ วากันวาทองคําที่ใชในการกอสรางและซอมแซมพระมหาเจดียแหงนี้มากมายมหาศาลกวาทองคําที่
เก็บอยูในธนาคารชาติอังกฤษเสียอีก  รอบๆฐานพระมหาเจดียรายลอมดวยเจดียองคเล็กๆ นับรอยองค มี
ซุมประตูส่ีดาน ยอดฉัตรองคพระมหาเจดียประกอบดวยเพชรและพลอยมากมาย ภายในองคพระมหา
เจดียไดบรรจุเสนพระเกศาธาตุของพระพุทธเจาจํานวน 8 เสน เปนพระธาตุประจําปเกิดปมะเมีย และยัง
เปน 1ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพมา  

คําไหวพระมหาเจดียชเวดากอง 
วันทามิ อุตตมะ ชมพู วระฐาเน สิงกุตตะเร มะโนลัมเม สัตตัง สะรัตนะ 

ปฐมัง กกุสันธัง สุวรรณะ ตันตัง ธาตุโย ธัสสะติ ทุติยัง โกนาคะมะนัง ธัมมะ การะนัง ธาตุโย 
ธัสสะติ ตติยัง กัสสปง พุทธจีวะรัง ธาตุโย ธัสสะติ จตุกัง โคตะมัง อัตถะเกศา ธาตุโย ธัสสะติ อหัง วันทามิ 

ตุระโต อหัง วันทามิ ธาตุโย อหัง วันทามิ สัพพะทา อหัง วันทามิ สิระสา 

 

กอนถึงจุดอธิษฐาน ขอพรพระมหาเจดียชเวดากอง นําทุกทาน
เขาสักการะ พระสุริยันจันทราเปนศาลเล็กๆ ลักษณะโดดเดน
ที่จั่วหลังคามีรูปนกยูงและกระตาย ชาวพมามากราบไหวขอพร
เกี่ยวกับธุระกิจคาขายใหเจริญรุงเรือง แมกระทั่งรายการดัง
รายการหนึงในเมืองไทยเคยมากราบไหวขอพร ยังยืนยันตวยต
นเองเลยวา พระสุริยัน-จันทรามีความศักด์ิสิทธ์ิจริง เปนอีก
หนึงสถานที่ ที่ตองไมพลาด 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ําณภัตตาคาร 

ท่ีพัก โรงแรม : BEST WESTERN GREEN HILL หรือระดับเทียบเทา 
  

วันที่3 เจดียโบตะทาวน - วัดงาทัตจี - พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี–สกอตมารเก็ต 

เชา รับประทานอาหารเชาณหองอาหารภายในโรงแรม 

 

นําทานนมัสการ เจดียโบตะทาวนซึ่งโบตะทาวน แปลวา 
เจดียนายทหาร 1,000 นาย ไดสรางเจดียโบตะทาวนน้ีและ
ทรงนําพระธาตุ ไว 1 เสน กอนที่จะนําไปบรรจุที่เจดียชเวดา
กองและเจดียสําคัญอื่นๆ เมื่อเดินเขาไปในเจดียสามารถ
มองเห็นพระเกศาธาตุไดอยางใกลชิด   

 สักการะขอพร พระพุธรูปทองเหลือง ประดิษฐานในวิหาร
ดานขวามือ เปนพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่มีลักษณะงดงามยิ่ง
นัก ตามประวัติวาเคยประดิษฐานอยูในพระราชวังมัณฑะเลย 
คร้ังเมื่อพมาตกเปนอาณานิคมอังกฤษในป พ.ศ. 2428 ถูก
เคลื่อนยายไปยังพิพิธภัณฑกัลปกัตตาในอินเดีย ทําใหรอดพน
จากระเบิดของฝายพันธมิตรที่ถลมพระราชวังมัณฑะเลย ตอมา
ในป 2488 พระพุทธรูปองคน้ีถูกจัดแสดงที่พิพิธภัณฑวิกตอเรียและแอลเบิรต   



 

 

 จากนั้นนําทุกทานขอพร นัตโบโบยี หรือ เทพทันใจ ซึ่งชาว
พมารวมถึงชาวไทยนิยมไปกราบไหวบูชา ดวยที่เชื่อวาเมื่อ
อธิษฐานส่ิงใดแลวจะสมปรารถนาทันใจ  

 สักการะ เทพกระซิบ อะมาดอวเมี๊ยะตามตํานานกลาววา 
นางเปนธิดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอยาง
แรงกลา รักษาศีล ไมยอมกินเน้ือสัตวจนเมื่อ ส้ินชีวิตไป
กลายเปนนัตซึ่งชาวพมาเคารพกราบไหวกันมานานแลว การ
บูชาน้ันจะตองกระซิบขอพรที่ขางหูเบาๆ และ 
 

 นําทุกทานสักการะ วัดงาทัตจ ีมีพระพุธรูปองคใหญ หลวงพอ
งาทัตจี แปลวา หลวงพอที่สูงเทาตึก 5 ช้ัน เปนพระพุทธรูป
ปางมารวิชัยที่แกะสลักจากหินออน ทรงเคร่ืองแบบกษัตริย  
เคร่ืองทรงเปนโลหะ สวนเคร่ืองประกอบดานหลังจะเปนไมสัก
แกะสลักทั้งหมด และสลักปนลวดลายตางๆ จําลองแบบมา
จากพระพุทธรูปทรงเคร่ืองสมัยยะตะนะโบง (สมัยมัณฑเลย) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย หลังจากน้ันนําทานสักการะ พระพุทธไสยาสนเจาทัตยีซึ่ง
เปนพระนอนที่มีความสวยงามที่สุดและดวงตาสวยที่สุดของ
ประเทศพมาที่บริเวณพระบาทมีภาพวาดรูปสรรพส่ิง อันลวน
เปนมิ่งมงคลสูงสุด  ประกอบดวยลายลักษณธรรมจักรขางละ
องคในบริเวณใจกลางฝาพระบาท และลอมดวยรูปอัฎจุตรสตก
มงคล 108 ประการ พระบาทมีลักษณะซอนกันซึ่งแตกตางกับ
ศิลปะของไทย 

 จากน้ันนําทานเลือกซื้อสินคาพ้ืนเมืองที่ตลาดสกอตหรือ 
ตลาดโบโจกอองซานซึ่งสรางเมื่อคร้ังพมายังคงเปนอาณา
นิคมของประเทศอังกฤษ ใหทานไดเลือกชมและเลือกซื้อ
สินคาที่ระลึกพ้ืนเมืองมากมายในราคาถูก เชน ไมแกะสลัก 
พระพุทธรูปไมหอมแกะสลัก แปงทานาคา ผาปกพ้ืนเมือง 
เคร่ืองเงิน ไขมุก และหยกพมา 

ค่ํา รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

ท่ีพัก โรงแรม : BEST WESTERN GREEN HILL หรือระดับเทียบเทา 
วันที่4 วัดบารมี– เชียงใหม 

เชา รับประทานอาหารเชาณหองอาหารภายในโรงแรม 

 นํ าทุ กทาน เข า สู วัดบารมี  ให สั ก การะพระ เกศาของ
พระพุทธเจา ที่เช่ือวายังมีชีวิตอยูจริง ดวยองคพระเกศาธาตุน้ี
เมื่อนํามาวางบนจานแกว จะสามารถเคลื่อนไหวไดอีกทั้งวัดน้ี
ยังไดช่ือวาเปนที่เก็บองคพระบรมสารีริกธาตุไวมากที่สุดดวย
ไมวาจะเปนของพระโมคาลา  พระสารีบุตร และองคพระ
อรหันตตาง ๆ  

 สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู ทาอากาศยานมิงกาลาดง 
14.45 น. ออกเดินทางกลับ เชียงใหมโดยสายการบินแอรเอเชียเท่ียวบินท่ี FD803 

(มีบริการอาหารและนํ้าดื่มบนเครื่อง) 



 

 

16.30 น. คณะเดินทางถึงทาอากาศยานนานาชาติเชียงใหมโดยสวัสดิภาพ พรอมดวยความประทับใจ 
 

 
 
 
 

 
 

 

โปรแกรม : Myanmar WOW!! Go Go!! 
   เชียงใหม - ยางกุงหงสาวดพีระธาตุอินทรแขวน 
 4วัน 3คืนโดยสายการบินแอรเอเชีย 
 

อัตราคาบริการ 
 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 

หองละ 2-3 
ทานทานละ 

เด็ก8-12 ป
(เสริมเตยีง) 

ทานละ 

เด็ก8-12 ป 
(ไมเสริมเตยีง) 

ทานละ 

พักเดี่ยวเพ่ิม 
ทานละ 

ราคา 
ไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

29 ธ.ค. 61 - 01 ม.ค. 62 17,888.- 17,888.- 17,888.- 4,000.- 11,688.- 

วันท่ี 09 - 12 ก.พ. 62 16,888.- 16,888.- 16,888.- 4,000.- 12,188.- 
**ราคาสําหรับเด็กทารก (อายุไมเกิน 2 ขวบ) รบกวนสอบถามเจาหนาท่ี** 

(เด็กทารกตองเอาสูติบัตรตัวจริงพรอมพาสปอรตตัวจริงไปแสดงตัวเทาน้ันณวันเดินทาง) 
 

***โปรแกรมทัวรนี้ไมมีราคาเด็ก *** 
 
หมายเหตุ :สําหรับผูเดินทางท่ีอายุไมถึง 18 ป และไมไดเดินทางกับบิดา มารดา ตองมีจดหมายยินยอมใหบุตร
เดินทางไปตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย 
 

เงื่อนไขการใหบริการ: 
 

 บริษัทฯสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหายไมวากรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองของไทยไมอนุญาตใหเดินทางออก
หรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง 

 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสยัท่ีทาง บริษัทฯไมสามารถควบคุมได
เชนการนัดหยุดงาน,จลาจล,การลาชาหรือยกเลิกของเท่ียวบิน 

 บริษัทฯสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยวโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา (โปรแกรมและรายละเอียดของ
การเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ท้ังน้ีขึ้นอยูกับภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ท่ีไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทาง
บริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ) 

 บริษัทฯสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอัตราคาบริการโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
 กรณีท่ีคณะไมครบจํานวน10ทานทางบริษัทฯสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทางโดยทางบริษัทฯ  จะแจงใหทานทราบลวงหนาอยาง

นอย7 วันกอนการเดินทาง  
 เม่ือทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุกขอแลว 
 ในกรณีท่ีลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯ กอนทุกครั้ง มิฉะน้ันทางบริษัทฯ จะไมขอ

รับผิดชอบคาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น  
 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับพระสงฆเดินทางทองเท่ียวเพียงลําพังโดยไมมีฆราวาสติดตามไปดวย 

 

อัตราคาบริการนี้รวม : 
 

 คาต๋ัวเคร่ืองบินช้ันนักทองเที่ยว ( Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไป-กลับพรอมคณะ (ในกรณีมีความประสงคอยูตอจะตองไม
เกินจํานวนวัน, จํานวนคนและมีคาใชจายตามท่ีทางสายการบินกําหนด) 

**โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงโดยมิตองแจงลวงหนาท้ังน้ีขึ้นอยู
กับภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ท่ีไมสามารถคาดการณลวงหนา และราคาอาจเปล่ียนแปลงได
ตามความเหมาะสม ท้ังนี้ขึ้นอยูกับอัตราแลกเปล่ียน โดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและ
ความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ** 



 

 

 คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
 คานํ้าหนักกระเปาเดินทางทานละไมเกิน 20 กก. 
 คาอาหารบนเคร่ืองท้ังไปและกลับ 
 คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ พรอมคนขับรถท่ีชํานาญเสนทาง 
 คาหองพักในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเทา  
 คาอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
 คาเขาชมสถานที่ทองเท่ียวตามรายการ 
 คารถขึ้นพระธาตุอินทรแขวน  
 คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง(ไมรวมคาทิป) 
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และหักณที่จาย 3% 
 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท คา   รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุ

วงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม  
** กรณีท่ีตองการซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมกับทางบริษัทได **  

 เบี้ยประกันเริ่มตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 เบี้ยประกันเริ่มตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ลานบาท] 
 ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 

 

อัตราคาบริการนี้ไมรวม : 
 

 คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง(PASSPORT) 
 คาใชจายสวนตัวอาทิเชนคาอาหาร, คาเครื่องด่ืมท่ีสั่งพิเศษ(มินิบาร, นํ้าด่ืม, บหุรี่, เหลา, เบียร ฯลฯ), คาโทรศัพท , คาซักรีด, 

คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, คานํ้าหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวากําหนด,  คารักษาพยาบาลกรณีเกิดการเจ็บปวยจาก
โรคประจําตัว, คากระเปาเดินทางหรือของมีคาท่ีสูญหายในระหวางการเดินทางเปนตน 

 คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศพมาสําหรบัหนังสือเดินทางตางชาติและผูถือเอกสารตางดาวตองยื่นวีซาเขาประเทศพมามี
คาธรรมเนียม 1,600 บาทตอทาน และคาบริการยื่นวีซา 500 บาทตอทาน ใชระยะเวลาในการยื่นวีซา 5-7 วันทําการ ยกเวน หนังสือ
เดินทางไทย กัมพูชา ลาว เวียดนาม และฟลิปปนส ไมตองย่ืนวีซา 

 คาหองพักเดี่ยวตามอัตราท่ีระบุไวขางตน 
 คานํากลองถายรูป และกลองวีดีโอเขาวัด 
 คาบริการยกกระเปาในโรงแรม ซ่ึงทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสนิดวยตัวทานเอง 
 คาเด็กหาบกระเปาระหวางน่ังรถขึ้นพระธาตุอินทรแขวน 
 คาธรรมเนียมนํ้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัข้ึนราคา 
 คาทิปมัคคุเทศกทองถ่ินและทิปพนักงานขับรถ รวม 500 บาท/ทาน/ทริป  
 คาทิปหัวหนาทัวร (ตามความพึงพอใจในการบริการ) 
 

เงื่อนไขการจอง : 
 

1. ชําระเงินมัดจําทานละ 10,000 บาท ภายใน 48 ช่ัวโมงหลังการจอง โดยโอนเขาบัญชีและสงหลักฐานการโอนเงินใหเจาหนาท่ีท่ี
ดูแลเสนทาง ท่ีนั่งจะยืนยันเม่ือไดรับ เงินมัดจําแลวเทาน้ัน 

2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ท่ีมีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน  
3. หากทานท่ีตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอเจาหนาท่ี กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง  
4. หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบ คาใชจายท่ีเกิดข้ึน 
5. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทาง

ทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง 
เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 

การชําระคาทัวรสวนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 15 วันทานควรจัดเตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอนกําหนด
เนื่องจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายในสวนของคาที่พักและตั๋วเคร่ืองบินมิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 
 

กรณียกเลิกการเดินทาง: 



 

 

 

1. แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน   คืนคาใชจายทั้งหมด  
2. แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15-29 วัน  เก็บคาใชจายทานละ 10,000 บาท 
3. แจงยกเลิกนอยกวา 15วันกอนเดินทาง  ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิเก็บคาใชจายท้ังหมด 
4. สําหรับผูโดยสารท่ีไมไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเปนผูยืน่วีซาให เม่ือผลวีซาผานแลวมีการยกเลิกการเดินทางบริษัท

ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคามัดจําทั้งหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตาม

จํานวนท่ีบริษัทฯกําหนดไว (10ทานขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกัน
บริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน 

6. กรณีเจ็บปวยจนไมสามารถเดินทางไดซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะพิจารณาเลื่อนการเดินทางของ
ทานไปยังคณะตอไปแตท้ังน้ีทานจะตองเสียคาใชจายท่ีไมสามารถเรียกคืนได เชน คาต๋ัวเครื่องบิน คาหอง คาธรรมเนียมวีซาตามท่ี
สถานทูตฯ เรียกเก็บ  และคาใชจายอ่ืนๆท่ีเกิดข้ึนตามจริง ในกรณีที่ไมสามารถเดินทางได 

7. กรณีท่ีทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลว และทางบรษัิทฯมีความจําเปนตองคืนคาทัวรหรือมัดจําใหกับลูกคา (ตามเง่ือนไข 
ขอ1-ขอ3) ท้ังน้ีทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคาใชจายจริงที่เกิดข้ึนแลวกับทานเปนกรณีไป(อาทิ กรณีออกต๋ัวเครื่องบินไปแลว 
หรือไดชําระคาบริการในสวนของทางตางประเทศ เชน โรงแรม ฯลฯ ไปแลว) โดยใชเวลาดําเนินการในการคืนเงิน 7-14 วัน ทําการ 
นับจากวันท่ีไดรบัเรื่อง  

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกต๋ัวโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ ไมคืนคาทัวรท้ังหมด 
9. กรณีวีซาผานแลว แตกรุปออกเดินทางไมได เน่ืองจากผูเดินทางทานอ่ืนในกลุมโดนปฏิเสธวีซา หรือไมวาดวยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการหักเก็บคาใชจายจริงท่ีเกิดข้ึนแลวกับทานเปนกรณีไป 
10. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการหามของเจาหนาท่ีไมวาเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัท

ของสงวนสิทธ์ิในการ ไมคืนคาทัวรท้ังหมด 
 

ขอมลูเพิม่เตมิ  
 

เรื่องต๋ัวเครื่องบินและที่น่ังบนเครื่องบิน :                                             
1. ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเคล่ือนวันเดินทางกลับ ทานจะตองชําระ

คาใชจายสวนตางท่ีสายการบิน และบริษัททัวรเรียกเก็บและการจัดท่ีนั่งของกรุป เปนไปโดยสายการบินเปนผูกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ 
ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได และในกรณียกเลิกการเดินทาง และไดดําเนินการ     ออกตั๋วเครื่องบินไปแลว (กรณีตั๋ว REFUNDได) 
ผูเดินทางตองรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเทานั้น 

2. ทางบริษัทไดสํารองท่ีน่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวน
สิทธ์ิการเรียกเก็บคามัดจําต๋ัวเครื่องบิน ซ่ึงมีคาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

3. หากตั๋วเครื่องบนิทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บคาใชจายตามท่ีเกิดขึ้นจริง  และ
รอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

4. นั่งท่ี Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะนั่งตองมีคุณสมบัติตรงตามท่ีสายการบิน   กําหนด เชน ตองเปน
ผูท่ีมีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบินมีปญหา เชน  สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (นํ้าหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูท่ีมีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการใหท่ีนั่ง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาท่ี
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทาน้ัน 

เอกสารการขอวีซาพมา(สําหรับหนังสือเดินทางตางชาติที่ไมไดรับการยกเวน) 
โปรดสงเอกสารกอนการเดินทางอยางนอย 10 วันทําการ 
 หนังสือเดินทาง (Passport)  

- ตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง  
- หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 4 หนา 

 รูปถาย 
- รูปถายสีหนาตรงขนาด2 นิ้ว จํานวน 3 ใบ (ใชรูปสีพ้ืนหลังขาวเทาน้ัน ถายไวไมเกิน 6 เดือน , สต๊ิกเกอรใช

ไมได)และกรุณาเขียนเบอรติดตอ-อาชีพไวดานหลังรูป 
 ใบตรวจคนเขาเมืองขาออกจากประเทศไทย 

- พาสสปอรตตางชาติท่ีเดินทางเขาประเทศไทยจะตองมีใบตรวจคนเขาออกเมืองของไทยท่ีมีตราประทับใหแนบมาในเลม
พาสปอรตดวย 

 

**ในกรณทีีม่พีาสปอรตเลมเกาและซอง(ปก)ไมตองแนบมาเพือ่ปองกันการสูญหาย หากแนบมาแลวเกดิการสูญหายทางบรษัิทจะไม
รบัผดิชอบในทุกกรณ ี** 
 



 

 

ขอความซึ่งถือเปนสาระสําหรับทานผูมีเกียรติซึ่งรวมเดินทาง 
 

 ทางบริษัทฯ เปนตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางท่ีมีความชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมท่ีพัก อาหาร ยานพาหนะ และ
สถานท่ีทองเท่ียวพรอมท้ังการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชนสูงสุดในการเดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไมสามารถ
รับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมท่ีพัก ยานพาหนะ,  อันเน่ืองจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, 
วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราระหวางประเทศ, การนัดหยุด
งาน, ความลาชาของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทองถ่ิน,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซาจากกงสุล และ / หรือ สวนงาน
ท่ีเก่ียวของกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผูมีอํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไมจําตองแสดงเหตุผล เน่ืองจากเปนสิทธิ
พิเศษทางการทูต) ซึ่งอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหวางการเดินทางทองเท่ียวท้ังใน หรือ ตางประเทศ แตทาง
บริษัทฯ มีความคุมครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ ท่ีรับประกันในกรณีที่ผูรวมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจาหนาท่ีตรวจคน
เขาเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ตางประเทศ มิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเดินทาง 
ไมปฏิบัติตามกฎระเบียบดานการความคุมโรคติดตอเฉพาะพื้นท่ีมีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัท
ฯ จะไมคืนคาใชจายใดๆ รายละเอียดดานการเดินทาง อาจมีการเปล่ียนแปลงไดตามความจําเปน หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิ
ตองแจงใหทราบลวงหนา ท้ังนี้การขอสงวนสิทธิดังกลาว บริษัท จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชนตลอดจนความปลอดภัยของทานผูมี
เกียรต ิซ่ึงรวมเดินทางเปนสําคัญ 
 
 


